Veiligheid

De FNRS vindt veiligheid het allerbelangrijkste: alle
aangesloten hippische bedrijven dienen een veilige plek te
zijn voor mens en paard. Door overal op uw bedrijf
veiligheidsmaatregelen te treffen kunt u gevaarlijke
situaties waar mogelijk voorkomen. Dit is goed voor het
imago van uw bedrijf én het imago van de paardensport in
het algemeen. Paardrijden is een fantastische sport. Als we
allemaal investeren in veiligheid, zorgen we er met zijn
allen voor dat de sport nog veiliger en aantrekkelijker
wordt, zodat nog meer mensen de paardensport willen
ontdekken!

Wat vindt de FNRS?
Door strenge keuringen, voorlichting en het verplichte
veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport,
willen we u als ondernemer te motiveren om veiligheid met
stip bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. Gelukkig is dat
bij veel van u al het geval: op veel bedrijven is veiligheid
een vanzelfsprekendheid, een manier van leven.

Statistisch gegeven?
Het is daarbij belangrijk om in het oog te houden dat
veiligheid is geen statisch gegeven is: door constant te
blijven kijken waar het beter kan, kan het alleen maar
veiliger worden. Dat geldt voor u als ondernemer, maar ook
voor ons. De FNRS participeert in relevante onderzoeken en
campagnes om de veiligheid te vergroten.

Papierwerk
Om lid te mogen worden van de FNRS en het
veiligheidscertificaat van de SVP te mogen ontvangen,
worden er veel eisen gesteld op het gebied van veiligheid.
Van een compleet ingevulde RI&E tot calamiteitenplannen
en ontruimingsplattegronden.

Hoewel het misschien verleidelijk is om dergelijk
papierwerk als een verplicht nummer te beschouwen en ze
vooral in te vullen omdat het 'moet', is het ontzettend
belangrijk om dit met de nodige zorg en aandacht te doen
én de plannen regelmatig te herzien en herschrijven. Dat
kan de veiligheid alleen maar ten goede komen.

Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.
---disclaimer---De informatie in dit blad is bedoeld als algemene informatie en ter voorlichting van leden. Er
kunnengeenrechtenaandezeinformatieworden ontleend.FNRSwijsteropdatvoorspecifieke
situaties een daarop toegesneden advies dient te worden gevraagd. Hoewel dit informatieblad
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FNRS geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

